
احلليب : يقول شيخنا ورد سؤال أو هاتف من بعض إخواننا يف الّسعوديّة يقول فيه أّن جريدة عكاظ يف الّسعوديّة 

العراق يف األيّام األخرية قبل احلرب مشاركا قد نشرت خربا مفاده أّن الّشيخ ناصر الّدين األلباين قد قام بزيارة 

املؤمتر اإلسالمي اّلذي أقيم هناك دعما للعراق بعاّمة و صّدام حسني خباّصة , و إن كّنا نعلم بطالن هذا الكالم 

لصلتنا بكم و قربنا منكم و اّطالع على كثري من األحوال حولكم , لكن نريد كلمة و تعليقا طّيبا لعّلنا نستطيع 

ننشره هناك أو نرسل الّشريط لبعض اإلخوة هناك لندرأ هذه الفرية اّليت ألصقت بكم بغري حّق و جزاكم اهللا أن 

  خريا .

و قبل اإلجابة عن هذا الّسؤال كنت أوّد أن تضيف إىل كالمك فتقول و من مجلة ما نعلم أّنك مل  الشيخ :

  تفارقنا كّل هذه األيّام وما قبلها إىل هذه الّساعة .

  . ...ليب : جزاك اهللا خريا , قلتها عّين يا شيخنا احل

جوابا عن هذا الّسؤال أقول إّن احلمد هللا حنمده و  ...ال نؤمن ا لغرينا حّىت نؤمن ا ألنفسنا  ... الشيخ :

 نستعينه ونستغفره و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و من سّيئات أعمالنا , من يهده اهللا فال مضّل له و من يضلل

فال هادي له و أشهد أن ال إله إّال اهللا وحده ال شريك له و أشهد أّن حمّمدا عبده و رسوله يؤسفين جّدا أن يقع 

اإلعالم اإلسالمي يف تقليد للكّفار حّىت يف اإلعالم , فإّن الكّفار ال يصدقون فيما ينشرونه من األخبار و خباّصة 

ة . يؤسفين هذا ألنّنا هدينا حنن معشر املسلمني خيتلف عن إذا كانت هذه األخبار حتّقق هلم مصلحة سياسيّ 

(( قاتلوا اّلذين ال يؤمنون باهللا و ال باليوم هدي أعدائنا الكافرين فهم كما قال رّب العاملني يف القرآن الكرمي 

عطوا اآلخر و ال يحّرمون ما حّرم اهللا و رسوله و ال يدينون بدين الحّق من اّلذين أوتوا الكتاب حّتى ي

، الّشاهد من هذه العبارة ليس هو لفت نظر الّدول اإلسالمّية كّلها إىل أّم  الجزية عن يد و هم صاغرون ))

خمالفون هلذه اآلية يف أهّم مواضعها و هي مقاتلة هؤالء الكّفار اّلذين ال حيّرمون ما حّرم و رسوله فإّن هذا الّنوع 

لكّفار و هو اجلهاد يف سبيل اهللا عّز و جّل أصبح نسيا منسّيا عند حّكام من القتال الذي متّيز به املسلمون على ا

فنحن ال نقاتل هؤالء اّلذين ال  (( قاتلوا اّلذين ال يؤمنون باهللا و ال باليوم اآلخر ))املسلمني قاطبة فربّنا يقول 

رهم و ننتصر م و نقّلدهم يف كّل يؤمنون باهللا و ال باليوم اآلخر و ال حيّرمون ما حّرم اهللا و رسوله بل حنن نناص

ما يفعلون و من ذلك فال أريد أن أبعد كثريا عن موضوع الّسؤال فمّما نقّلدهم فيه عدم تتّبع األخبار الّصادقة و 

عدم الّتحّري فيما يبلغنا من األخبار ألنّنا بعدنا عن ديننا يف أحكامنا اّليت هي أهّم من لّدقّة يف حتّري األخبار و 

(( يا أيّها اّلذين رت آنفا و من ذلك اجلهاد يف سبيل اهللا تبارك و تعاىل ومن شرعنا قوله تبارك وتعاىل قد ذك

و أّكد ذلك  آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبّينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ))



(  ردة عنه من ذلك قوله صّلى اهللا عليه و سّلم نبّينا صلوات اهللا و سالمه عليه يف بعض األحاديث الّصحيحة الوا

  . ... كفى بالمرء كذبا بأن يحّدث بكّل ما سمع )

كنت أوّد أّن الّناشر لذاك اخلرب الكّذاب أن يتحّرى و يعرف حقيقة من ُنسب إليه ذلك اخلرب فأنا رجل   الشيخ :

غري مراع يف ذلك صديقا أو قريبا أو غري ذلك ممّا  قد مّن اهللا تبارك و تعاىل علّي أن أقول احلّق اّلذي أدين اهللا به

يراعيه الّناس أو بعض الّناس على األقّل لو أّن الّدولة الّسعوديّة اّليت جتمعنا معهم على األقّل عقيدة الّتوحيد دعتين 

عوديّة دعتين ملؤمترهم ملا إىل احلضور إىل ذاك املؤمتر اّلذي أقيم مقابل املؤمتر اّلذي أقامه العراقّيون لو أّن الّدولة السّ 

حضرته فضال عن أن أحضر مؤمتر العراقّيني اّلذين ال نلتقي مع دولتهم يف أعّز العقيدة كما حنن نلتقي مع الّدولة 

(( و ال يجرمّنكم شنئان قوم على أن ال الّسعوديّة , فنحن نتأّدب بأدب القرآن الكرمي كما قال عّز وجّل 

واّلذين نشروا ذاك اخلرب الكاذب هم أّم ال بّد وصلتهم عديد من األشرطة  قوى ))تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتّ 

ت و أحاطت بالعامل اإلسالمّي يف هذه األيّام األخرية و 
ّ
و الّتسجيالت اّلذي أبديت رأيي يف هذه الفتنة اّليت أمل

ولة الكويتّية و ذكرت يف ذلك ما فيها إنكاري الّشديد قبل كّل شيء على احلكومة العراقّية اّليت بغت على الدّ 

شاء اهللا أن أذكر و ال أريد أن أعيد الكالم اّلذي جاء متفرّقا يف تلك األشرطة لكن حسيب أن أذّكر أّن يف 

بعضها الّتصريح بأّن الّدولة العراقّية هي الباغية و الظّاملة على الّدولة الكويتّية و أّن الّدولة الّسعوديّة لو أرادت أن 

(( و إن طائفتان من لمؤمنيناقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بالواجب الّشرعي حلّققت قول اهللا تبارك و تعاىل تقوم 

  . ...ذكرت هذا و قلت آسفا  بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا الّتي تبغي حّتى تفيء إلى أمر اهللا ))

(( فأصلحوا بينهما فإن يت حتّقق هذا األمر اإلهلي إّن الّدولة الّسعوديّة كان األمل أن تكون هي الّدولة الّ  الشيخ :

لكن خاب األمل و طاح الرّجاء ألّن  بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا الّتي تبغي حّتى تفيء إلى أمر اهللا ))

الّدولة الّسعوديّة مع األسف الّشديد ما ّيأت و ال اّختذت األسباب اّليت متّكنها يوما ما من أن تقاتل الفئة 

لباغية فهي كانت عاجزة باعرتافها أن تصّد عدوان احلكومة العراقّية و على رأسها الّصّدام كانت عاجزة أن حتّقق ا

هذه اآلية و لذلك استعانت بالكّفار و أحللتهم يف ديارها و مّكنتهم من الّتصّرف فيها كما يشاؤون و رفعت 

له إّال اهللا حمّمد رسول اهللا فقلت و الّشاهد هنا يف مجلة ما الّصليب يف أرض الّتوحيد و اقرتن الّصليب مع راية ال إ

قلت أّن هذه خمالفة خطرية جّدا من دولة الّتوحيد أن تدخل الّصليبّيني إىل أرضها دون أن يراق من دماء هؤالء 

فت نّصا الّصليبّيني و ال قطرة دم , هذه خطرية و عظيمة جّدا من دولة الّتوحيد يكفي أن نفهم أّا أوال خال

و ثانيا خالفت الواقع  ( لن نستعين بمشرك )ويف رواية مسلم  ( إنّا ال نستعين )صرحيا من قوله عليه الّسالم 

اّلذي يشهده كّل مسلم ال فرق بني حاكم و حمكوم و ال فرق بني عامل و متعّلم من حيث أّن الّدولتني الّتني 



ي أمريكا و بريطانيا يعرفون جّيدا كّل املسلمني حّكاما و استغاثت ما من دون اهللا تبارك و تعاىل أال و ه

حمكومني بأّم أعدى الّدول الكافرة لإلسالم و املسلمني و مها الّدولتان الرّئيستان يف مساعدة اليهود و الّتمكني 

الّصديقة فإذا   هلم يف فلسطني مع ذلك فال تزال الّدولة الّسعوديّة تقول و تصف هاتني الّدولتني بأّا من الّدول

كانت أمريكا و بريطانيا هي دولتان صديقتان لبالد الّتوحيد فما أدري كيف أمكن اإلعالم الّسعودي أن جيمع 

بني الّنقيضني بني الّتوحيد و بني الّشرك و الكفر باهللا عّز وجّل الّشاهد قلت يف كثري من تلك الّتساجيل اّليت 

ال شّك أّن تلك اجلريدة قد وصلت إليها كان منها قويل بأّن هذه  وصلت إىل يد كثري من املسؤولني هناك و

الّسّيئة اّليت وقعت فيها الّدولة الّسعوديّة دولة الّتوحيد هي سّيئة من سّيئات صّدام حسني و هنا الّشاهد يف 

سلمني و أّن اخلطيئة اجلواب على تلك الفرية فأنا أعتقد أّن كالّ من الّدولتني خمطئتان أشّد اخلطأ مع اإلسالم و امل

األوىل صدرت من صّدام كان من آثارها خطيئة احلكومة الّسعوديّة باستجالب الكّفار و إحالهلم بتلك الّديار 

فإذا كيف يتصّور هؤالء و ال يفّكرون يف أّن األلباين ال ميكنه عقيدة أن يتجاوب و أن حيضر مؤمتر العراق و هو 

الّسعودّيني اّليت أحضروا الكّفار الّصليبّيني إىل بالدهم كان يكفي أن يعرفوا يقول بأّن من مساوئ العراق سّيئة 

هذه احلقيقة لرتدعهم عن نشر تلك الفرية هذا لو مل يكن عندهم وسائل أخرى ليتعرّفوا ا أّن األلباين بعد حّج 

ن عّمان إىل بلد آخر إذا كان ليس الّسّنة املاضية و أرجو اهللا من أن ميّكنين من احلّج يف الّسنة اآلتية مل أخرج م

هلم من احلرص أو كان احلرص عندهم من باب حسن الّظّن م ليس عندهم وسيلة متّكنهم من أي يعرفوا أّن 

األلباين ما فارق هذا البلد منذ حّج احلّجة الّسابقة كان يكفيهم أن يقفوا على تلك األشرطة و الّتسجيالت 

حت ا آنفا أّن دولة الّتوحيد و هي أقرب الّدول العربّية اإلسالمّية إلينا عقيدة لو ليعلموا هذه احلقيقة اّليت صرّ 

دعتين مل أستجب هلا ألّا خالفت شريعة اهللا يف إحالهلا الكّفار يف بالد هي عقر دار اإلسالم فكيف أستجيب 

معني مجيعا بأّن بالد العراق هي لدولة العراق و هي الّسبب يف كّل هذه الفتنة , إضافة إىل ذلك أن نذّكر الّسا

مذكورة يف بعض األحاديث الّصحيحة بأّا مثار الفنت و القالقل و أنا حني أذكر هذا لست أعين أنّه ينبغي أن 

سنني طويلة مثابة للعلم و ...تكون دائما هي مثار القالقل و الفنت و قد يوجد فيها العلم و قد كانت كما يقال

عّباسّيني و بعض عصر األموّيني ولكن الفتنة اآلن قد ذّرت قرا حينما بدأ صّدام طّالب العلم يف عهد ال

باالستيالء على الكويت ّمث مل تستطع مع األسف الّشديد دولة الّتوحيد فضال عن الّدول اإلسالمّية األخرى أن 

املشركني ّمث كان من نتيجة ذلك  تردع هذا الظّلم و أن ترفعه عن املظلومني الكويتّيني إّال باالستعانة بالكّفار و

مساوئ و مساوئ خطرية و خطرية جّدا اّليت منها ما نشهده اآلن من طغيان الكّفار األمريكّيني و الربيطانّيني 

على املسلمني العراقّيني بكّل وسائل الّتدمري كما أصبح ذلك معلوما لدى عاّمة البشر سواء كانوا مسلمني أو  



عوديّة يف ضرب املسلمني يف العراق بالقنابل املدّمرة تتعاون مع األمريكان اليهود و اليهود كّفارا فاآلن تشارك السّ 

اّلذين استولوا على فلسطني مبساعدة الربيطانّيني و األمركّيني أصبح من آثار استجالب الكّفار إىل بالد الّسعوديّة 

ال ميكن أن يتصّورها مسلم علما أنّنا كّنا نسمع أن يقاتل الّسعوديّون معهم املسلمني و هذه يعين مصيبة الّدهر 

دائما و أبدا قبل أن حتّل هذه الفتنة يف بالد الّتوحيد نسمع منها تذكريا ببعض األحكام اإلسالمّية اّليت ما اعتدنا 

أن نسمعها من إذاعات يف بالد إسالمّية أخرى فكّنا نفرح هلا فرحا شديدا و نعتقد أّن هذا من آثار دعوة 

وحيد اّليت قام ا حمّمد بن عبد الوّهاب رمحه اهللا يف تلك البالد كّنا نسمع ذلك و إذا بنا نفاجئ بعكس ما كنّا التّ 

نسمع من قبل باّدعاء أّن الّضرورة هي اّليت أجازت للّدولة الّسعوديّة بأن تستعني بالكّفار على حماربة العراقّيني كّنا 

عبد العزيز بن باز اّلذي حنن نذكره دائما بالعلم و الفضل و من فضله ما كّنا  قرأنا قدميا يف رسالة لفضيلة الّشيخ

قرأناه يف رسالته نقد القومّية العربّية على ضوء اإلسالم و الواقع يقول بارك اهللا فيه و أطال عمره باخلري و العلم 

تعينوا م على أعدائهم فإّم من " و ليس للمسلمني أن يوالوا الكافرين أو أن يسالّنافع و العمل الّصاحل قال 

" و قد حّرم اهللا موالتهم وى عن اّختذاهم بطانة و حكم على من كالم حّق عظيم   األعداء و ال تؤمن غائلتهم "

توّالهم بأنّه منهم و أخرب أّن اجلميع من الظّاملني كما سبق ذلك يف اآليات احملكمات و ثبت يف صحيح مسلم 

ها قالت خرج رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم ِقبل بدر فلّما كان حبرّة الوبرة أدركه رجل عن عائشة رضي اهللا عن

قد كان يذكر منه جرءة و جندة ففرح أصحاب رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم حني رأوه فلّما أدركه قال لرسول 

( تؤمن صّلى اهللا عليه و سّلم :  اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم جئت ألتّبعك و أصيب معك , قال له رسول اهللا

ا كّنا بالّشجرة أدركه  ( فارجع فلن أستعين بمشرك )قال ال , قال  باهللا و رسوله ؟ )
ّ
, قالت ّمث مضى حّىت مل

( فارجع الّرجل فقال له كما قال أّول مرّة فقال له الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم كما قال أّول مرّة فقال ال , قال 

" , قالت مثّ رجع فأدركه يف البيداء فقال له كما قال أّول فلن للتأبيد لن أستعني مبشرك  " بمشرك ) فلن أستعين

مرّة تؤمن باهللا و رسوله ؟ قال نعم , فقال له رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم فانطلق، قال الّشيخ بارك اهللا فيه 

رشدك إىل ترك االستعانة باملشركني و يدّل على أنّه ال فهذا احلديث اجلليل ي تعليقا على هذا احلديث الّصحيح "

ينبغي للمسلمني أن يدخلوا يف جيشهم غريهم ال من العرب و ال من غري العرب ألّن الكافر عدّو ال يؤمن , و 

ليعلم أعداء اهللا أّن املسلمني ليسوا يف حاجة إليهم إذا اعتصموا باهللا و صدقوا يف معاملته ألّن الّنصر بيده 

بحانه و تعاىل ال بيد غريه و قد وعد به املؤمنني و إن قّل عددهم و عّدم كما سبق يف اآليات و كما جرى س

(( يا أيّها اّلذين آمنوا ال تّتخذوا بطانة من دونكم ألهل اإلسالم يف صدر و يدّل على ذلك أيضا قوله تعاىل 

هم وما تخفي صدورهم أكبر قد بيّنا لكم اآليات ال يألونكم خباال وّدوا ما عنّتم قد بدت البغضاء من أفواه



فانظر أيّها املؤمن إىل كتاب رّبك و سّنة نبّيك عليه الّصالة و الّسالم كيف حياربان مواالة  إن كنتم تعقلون ))

الكّفار و االستعانة م و اّختاذهم بطانة و اهللا سبحانه أعلم مبصاحل عباده و أرحم م من أنفسهم فلو كان يف 

ا ا
ّ
ّختاذ الكّفار أولياء من العرب أو غريهم و االستعانة م مصلحة راجحة ألذن اهللا فيه و أباحه لعباده و لكن مل

علم اهللا ملا يف ذلك من املفسدة الكربى و العواقب الوخيمة ى عنه و ذّم من يفعله و أخرب يف آيات أخرى أّن 

(( يا أيّها اّلذين ال يزيدهم ذلك إالّ خباال كما قال تعاىل  طاعة الكّفار و خروجهم يف جيش املسلمني يضّرهم و

 آمنوا إن تطيعوا اّلذين كفروا يرّدوكم على أعقابكم فتنقبلوا خاسرين بل اهللا موالكم و هو خير الّناصرين ))

ن (( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إّال خباال و ألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة و فيكم سّماعو و قال تعاىل 

، فكفى ذه اآليات حتذيرا من طاعة الكّفار و االستعانة م و تنفريا منهم و لهم و اهللا عليم بالظّالمين ))

إيضاحا ملا يرتّتب على ذلك من العواقب الوخيمة عافا اهللا املسلمني من ذلك " إىل آخر ما ذكر الّشيخ جزاه اهللا 

خريا على هذه الّنصيحة لقد كنت أوّد أن يعمل حّكام  خريا ، انتهى كالم فضيلة الشيخ بن باز جزاه اهللا

الّسعوديّة ذه الّنصيحة اإلسالمّية اّليت قّدمها الّشيخ عبد العزيز بن باز رضي اهللا عّنا و عنه ووفّقنا التّباع ما كتب 

يف كلمة الّشيخ بارك اهللا  يف هذه القضّية و يف غريها من احلّق اّلذي جاء يف الكتاب و الّسّنة و لو أنّنا أمعّنا الّنظر

فيه خلرجنا بنتيجة خطرية جّدا وهي إّما أن يكون اّلذين استعانوا , أنا اآلن ال أقول شيئا من عندي و إّمنا أعيد  

كالم الّشيخ ابن باز على أهل بلده و حّكام بلده , إّما أن يكون اّلذين استعانوا بالكّفار ليسوا مسلمني و إّما 

م هم من املسلمني هذا خالصة ما ميكن أن يؤخذ من هذا البيان القومي , و ذا القدر  أن يكون املستعان 

ما بني عشّية و ضحاها بسبب توّرط بعض احلّكام  ...كفاية ليعلم إخواننا اّلذين يريدون أن يعرفوا احلّق 

ع و أنا أعتقد و أقول بكّل صراحة و املسلمني و اتّباعهم لبعض الّسياسات اّليت أقّل ما يقال فيها إّا خمالفة للّشر 

العاقبة للمتّقني و الّدائرة على الظّاملني لو أّن احلكومة الّسعوديّة قبل أن تقدم على االستعانة ؤالء الكّفار إن  

كانوا استعانوا كما يصّرحون , أّما إن كان فرض ذلك عليهم فهذه مصيبة أخرى أن يكون األمركّيون و 

عليهم الّنزول يف أرضهم شاؤوا أم أبوا كما يشيع ذلك بعض الّناس و حنن ال نعلم و ال نتمّكن  الربيطانّيون فرضوا

من أن نصل إىل قلوب احلّكام هناك و من فهمه ندينهم هم يقولون أّم استعانوا ؤالء أي كان يف إرادم أن ال 

وا ؤالء الكّفار مبحض اختيارهم و إرادم يستعينوا و مل يفرض نزوهلم يف بلدهم رغم أنوفهم و إّمنا هم استعان

فإذا كان األمر كذلك فأنا أعتقد أّن احلّكام الّسعودّيني لو كان عندهم جملس شورى كما أمر اهللا عّز و جّل يف 

و اخلطاب للّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم اّلذي يغنيه  (( و شاورهم في األمر ))غري ما آية يف القرآن الكرمي منها 

ته باهللا عّز وجّل بوحي الّسماء أن يستشري أهل األرض و لكن كما يقول بعض العلماء و الفقهاء إّمنا قال اهللا صل



لتّتخذه أّمته من بعده أسوة يستشريون أمثاهلم أّما الّنّيب صّلى اهللا عليه  (( و شاورهم في األمر ))عّز و جّل لنبّيه 

لك أمره ربّه تبارك و تعاىل أن يستشري أصحابه ليتعّلم الّناس و احلّكام و سّلم ال مثيل له يف البشريّة قاطبة مع ذ

من بعده أنّه من باب أوىل جيب عليهم أن يستشريوا أهل العلم . و أنا على مثل اليقني بأّن احلكومة الّسعوديّة لو 

األمريكان و الربيطان ملا قامت ذا الواجب القرآين استشارت أهل العلم قبل أن تتّخذ قرار اإلستعانة بالكّفار 

وجدمت أحدا من العلماء املخلصني و على رأسهم الّشيخ عبد العزيز بن باز بارك اهللا فيه و يف حياته ما وجد من 

هؤالء يوافق بعد استشارم أن يستجلب هؤالء الكّفار إىل بالد اإلسالم و لكن جعلوا حتت األمر الواقع 

يت كانت نشرت و كانت يف اإلذاعات تنهى و أهل العلم ينهون املسلمني عن فخالفت فتواهم فتواهم الّسابقة الّ 

مواالة الكّفار فأين تبقى مواالة املخالف للّشريعة اّليت ى عنها اهللا عّز وجّل يف هذه اآليات اّليت تلوناها على 

 ّم إذا والوهم يكونو منهم إذا مل مسامعكم من كالم الّشيخ ابن باز جزاه اهللا خريا أين املواالة املنهي عنها ؟ و أ

تكن مثل هذه املواالة اّليت أحّلوا الكفر و الّصليبّية و الّصلبان يف بالد اإلسالم ّمث تعاونوا معهم يف ضرب بالد 

املسلمني , ال ينبغي أن يتوّرط أحد من طّالب العلم كما قد جاءين من بعضهم و يدّلسون عمدا أو سهوا ال 

يقولون و يزعمون أّن األلباين حينما تكّلم مبا تكّلم إّمنا تكّلم بناء على ما بلغه من أخبار و  أدري كّل حسب نّيته

أنا أقول رّدا هلذا الّظن اخلاطئ أنا تكّلمت قبل أن أرى املصيبة اّليت حّلت يف بالد الّسعوديّة بعد أن ذّرت قرا يف 

واننا الدّكاترة و أمثاهلم من أهل العلم و الفضل اآلن يف مظاهر كثرية و كثرية جّدا يعاجلها بعض املخلصني من إخ

الّسعوديّة منها تلك الّتظاهرة الفاجرة الّنسائّية من املتربّجات الّاليت يطالنب باحلّق املهضوم يف زعمهّن و الّاليت 

تهّن فالّشاهد صّرحن بأّم يريدون علماء مبصرين و ال يريدون علماء عمي هكذا يدّلسون يف كالمهّن و يف طالب

أنا حّذرت و نّبهت ِمن أّن هذه خمالفة قبل أن نرى آثار استجالب األمريكان يف البالد الّسعوديّة فنحن نقول إذا 

مل يكن ما فعله الّسعوديّون وأخريا مقاتلهم مع اليهود ضّد املسلمني يف العراق إذا مل يكن هذا هو املواالة احملّرمة 

س هناك مواالة حمّرمة و إذا مل يكن هذا استعانة هي االستعانة اّليت حّذر منها الّرسول يف كتاب اهللا عّز وجّل فلي

فأّي معاونة حينئذ تكون حمّرمة ؟ هذا معناه تعطيل لألحكام  ( لن أستعين بمشرك )عليه الّسالم يف قوله 

أّي زمن و مكان كانوا أنّنا  الّشرعّية و أنا أريد اآلن أن ألفت نظر املخلصني من طّالب العلم و أهل العلم يف

جيب أن ال ننسى أّن الّتعطيل اّلذي يدندن حوله علماء الّسلف و أتباعهم من أمثالنا من اخللف حول الّتعطيل 

لآليات املتعّلقة بصفات اهللا عّز و جّل و األحاديث الّصحيحة فهناك تعطيل آخر يقع فيه املعطّلون للّتعطيل 

ا الّتعطيل الثّاين كثري من أهل العلم اّلذين هم من أمثالنا ّممن ينكرون على اّلذين األّول و لكن يشاركهم يف هذ

يعطّلون آيات الّصفات و أحاديث الّصفات بإخراجها عن داللتها و تعطيل معانيها الّصرحية و لذلك ّمسوا 



يف األحكام الّشرعّية كمثل  باملعطّلة فأنا أريد أن أذّكر أّن هناك تعطيل من نوع آخر وهو تعطيل داللة األحاديث

ما حنن اآلن يف صدده عطّلنا ذه االستعانة بالكّفار و إحالهلم يف الّديار املسلمة بشّىت الّتأويالت و الّتعطيالت 

ملثل هذه اآليات إن مل يكن هناك ما فعلته الّسعوديّة من االستعانة بالكّفار األمريكان و الربيطان و هم ألّد أعداء 

ليس هناك مواالة حمّرمة و ليس هناك استعانة حمّرمة و هذا هو الّتعطيل لشريعة اهللا و أحاديث نبّيه صّلى اإلسالم ف

اهللا عليه و سّلم و قبل أن أي أريد أن أذّكر بشيء آخر و هو أنّنا نعلم أّن احلكومة الّسعوديّة يف قوانينها و يف 

لي مذهب إمام الّسّنة اّلذي نتشّرف حنن باالنتماء إىل مشربه تصرّفاا عاّمة أحكامها مستنبطة من املذهب احلنب

و ال أقول إىل مذهبه , إىل منهجه و ال أقول تقليده . هذا اإلمام فقهه و اّلذي زيد على فقهه أضعافا مضاعّفة 

ذهب احلنبلي و من ذلك الكتاب املغين و الّشرح الكبري هذه الكتب هي عم
ّ
دة من بعده و املسّطر يف كتب امل

فتاوى األحكام اّليت عليها قامت أحكام الّدولة الّسعوديّة . فأنا ال أدري كيف جترّأت الّدولة الّسعوديّة على 

استحالل االستعانة ؤالء الكّفار و قد عرفنا أّم أخطر الّدول على وجه األرض اليوم على اإلسالم و املسلمني 

البن قدامة املقدسي يصّرحون أّن االستعانة بالكّفار إن جازت فإّمنا مع أّن مذهبهم يف الّشرح الكبري و يف املغين 

جتوز بشرط و هو أن تكون الغلبة للمسلمني على الكافرين , أن تكون الغلبة للمسلمني على الكافرين و هذا قيد 

ر عددا و عّدة ضروري جّدا جّدا ذلك ألنّه إذا كان األمر كما فعلت الّسعوديّة أن يكون املستعان به أقوى و أكث

فحينئذ هذا ال يقول به مسلم على وجه األرض أبدا حّىت املذهب احلنبلي اّلذي حيكمون به وضع هذا القيد و 

هذا الّشرط أن يكون املسنعني من املسلمني بالكّفار أقوى و أغلب عليهم منهم و اآلن قد قلت يف بعض 

ن و فيهم األلوف املؤلّفة يقينا من اليهود و إن مل يكونوا األشرطة الّسابقة و أذّكر من الّذي حيول بنب األمريكا

يهود فهم مع اليهود فال فرق بني أمريكان و يهود , و هاهم حنن اآلن نسمع كيف ميّدوم تباعا بالّصواريخ 

احدة و هي املدّمرة و حنوها لو أراد هؤالء اليهود فقولوا اليهود أو األمريكان ألفاظ متعّددة تؤّدي إىل حقيقة مرّة و 

أّم ال يريدون اإلسالم إّال خباال كما جاء يف اآليات اّليت ذكرها الّشيخ ابن باز جزاه اهللا خريا , لو أراد هؤالء 

اليهود أو هؤالء األمريكان أن حيتّلوا خيرب هل باستطاعة الّسعوديّة أن يصّدوهم و أن يرّدوهم على أعقام خائبني 

كمة البالغة اّليت وضعها علماء الفقه احلنبلي الذي يستندون إليه يف أحكامهم حني ؟ ال . هنا يظهر الّسّر و احل

قالوا بشرط أن تكون الغلبة للمسلمني , اآلن الغلبة للكافرين و أكرب دليل على ذلك ما كانت اإلذاعات العاملّية  

بيد قائد اجليش األمريكي , فإذا  كّلها أشاعت بأّن الّسعوديّة اتّفقت مع قائد اجليش األمريكي أن تكون القيادة

الّسعوديّون اآلن هم مأمورون من القيادة األمريكّية , إذا قيل للطّّيارين الّسعودّيني اضربوا العراق و هم يتفّرجون 

(( و لن يجعل اهللا للكافرين على فما عليهم إّال أن ينّفذوا األمر , أين هذا الواقع املؤمل من قول اهللا عّز وجّل 



فنسأل اهللا تبارك و تعاىل أن يكشف هذا اهلّم و هذا الغّم اّلذي أصاب املسلمني و لن يكون  نين سبيال ))المؤم

و ذلك من معاين قوله  ...ذلك أبدا ألّن سّنة اهللا لن تتغّري إّال إذا رجع املسلمون حّكاما و حمكومني إىل دينهم 

و صّلى اهللا على حمّمد و على آله و  روا ما بأنفسهم ))(( إّن اهللا ال يغّير ما بقوم حّتى يغيّ تبارك و تعاىل 

  صحبه و سّلم تسليما كثريا .

(( ما يوّد اّلذين كفروا من طبعا أمريكا و بريطانيا و فرنسا نعرف من خالل الكتاب و الّسّنة بعداوم  السائل :

يقاتلونكم حّتى يرّدوكم عند  (( و ال يزالون أهل الكتاب و المشركين أن ينّزل عليكم من خير من رّبكم ))

إىل غري اآليات اّليت جاءت فيهم و هم هؤالء و اآلن هم يرمون بكّل ما ميلكون ليس  دينكم إن استطاعوا ))

من أجل حترير الكويت كما تبّني اآلن احلمولة اّليت ترمى على العراق و رّمبا طبعا نزلت على مساجد و على أناس 

يس حكما إسالمّيا لكن الّدولة دولة إسالمّية , فاّلذي يفعلونه اآلن طبعا حنن من يصّلون و نقول حكم العراق ل

شعورنا و قلوبنا ال نرضى مبا يفعله األعداء هذا و نتمّىن أّن اهللا سبحانه و تعاىل خيزيهم و ينصر شعب العراق و 

ا كان املؤمنون جيش العراق عليهم و إن كان طبعا احلكم ليس إسالمّيا لكن هذا شعورنا ذكرت الع
ّ
لم القليل مل

يفرحوا بغلبة الّروم على الفرس أّن الفرس أهل وثنّية فكان املشركون حيّبون أن يغلب الفرس و املؤمنون كانوا حيّبون 

أن يغلب الّروم ألّم أهل كتاب فاآلن شعب العراق و جيش العراق و أطفال العراق و نساء العراق ما زالوا دولة 

كان احلكم على ما هو عليه لكن شعورنا من الّداخل نتمّىن أن ينهزم الكّفار و يكون الّنصر إسالمّية و إن  

  للّشعب العراقي .

  للّشعب العراقي . الشيخ :

نعم , و إذا دعونا يف قنوتنا يف الّصالة هذا بيكون من قلبنا فال ندري هذا شعور يف الّداخل نؤاخذ عليه  السائل :

  بارك اهللا فيك ؟ ...اف عن العقيدة أم فيه إمث أم فيه احنر 

بارك فيك , اإلحنراف عن العقيدة يكون على العكس من ذلك , هذا الّشعور هو شعور كّل مسلم  الشيخ :

بالّنسبة لكّل شعب مسلم و لو كان احلاكم هلذا الّشعب املسلم نقول كلمة حّق و هي أّنّه ال حيكم مبا أنزل اهللا , 

ن ال حيكمون مبا أنزل اهللا هم كّفار كفرا اعتقاديّا أو كفرا عملّيا فاملهّم يف هذه اآلونة أن مثّ سواء كان هؤالء الذي

نعلم أّن هذا احلكم غري إسالمي لكّننا جيب أن نفّرق كما أحملت يف سؤالك بارك اهللا فيك أن نفّرق بني هؤالء 

أحسن األحوال أن يكون كفرا عملّيا , سواء  احلّكام الّذي يدور أمرهم أن بني يكون كفرهم كفرا إعتقاديّا أو يف 

كان كفرهم من هذا الّنوع أو من ذاك جيب أن نفّرق بني هؤالء احلّكام و بني احملكومني فإّن احملكومني شعب 

مسلم , ال نستثين أّي شعب من الّشعوب اإلسالمّية اّليت ابتليت حبّكام ال حيكمون باإلسالم , ال فرق عندي 



قي كشعب مسلم و إن كان يف هذا الّشعب شيعة و إن كان يف هذا الّشعب سنّية منحرفون  بني الّشعب العرا

كثريا أو قليال عن الّسّنة كما هو الّشأن يف مصر , يف سوريّة مثال , فال فرق بني هذه الّشعوب إطالقا و أّنّه ال 

ا من تلك الطّائفة اّليت ابتليت جيوز لعامل مسلم يعرف حقيقة هذه الّشعوب أن يلحقهم حبّكامهم إّال أن كانو 

األّمة اإلسالمّية م يف هذه اآلونة وهي اّليت تقول بتكفري حّكام املسلمني و حمكومهم إّال من كان معهم يف 

احنرافهم عن اإلسالم الّسلفي اّلذي نقول حنن على منهج الّسلف الّصاحل , فال ميكن لعامل مسلم أن يلحق 

الذين حيكمون بغري ما أنزل اهللا ألنّه يكون قد خالف آيات كثرية تدندن كّلها حول الّشعوب املسلمة باحلّكام 

فهذه حقيقة ال ميكن أن ينكرها إالّ أولئك اخلوارج الّذين هم  (( وال تزروا وازرة وزر أخرى ))قوله تبارك و تعاىل 

ني حاكم و حمكومني و بني حاكم أذناب اخلوارج القدامى فهم يغالون يف تكفري املسلمني باجلملة ال يفرّقون ب

يؤمن بوجوب الّرجوع إىل اهللا و لكن تغلبه أهواءه و بني من تبّىن غري اإلسالم دينا و قانونا و نظاما و قد يصرّح 

أو خيرج ذلك على فالتات لسام بأّن هذا اإلسالم مل يعد صاحلا ألن يكون حاكما على الّناس هذا الّنوع بال 

ينه لكن جيب الّتفريق بني من كان ذه املثابة و بني من كان يعتقد و يظهر اعتقاده على شّك كافر مرتّد عن د

فهذا  ...بعض تصرّفاته كمحافظته على اإلسالم يف صالة , يف زكاة , يف صيام , يف احلّج إىل بيت اهللا احلرامة

ر كذلك فما ذكرته آنفا أّن شعورنا و الّتفريق ال ميكن أن يتجاهله عامل له يعين قدم سبق يف هذا العلم . إن األم

أّن دعواتنا جيب أن تكون ألن ينصر اهللا عّز و جّل الّشعب العراقي على هؤالء الكّفار الربيطان و األمريكان و 

الفرنسّيني و أمثاهلم من املتعاونني ممّن يسّمون باحللفاء و أن ال ننسى حقيقة مرّة و هي أّن مع هؤالء الكّفار 

اإلسالمّية اّلذين يشاركون هؤالء الكّفار يف حتطيم الّشعب املسلم العراقي فنحن جيب أن ندعو أن بعض الّدول 

ينصر اهللا عّز و جّل الّشعب العراقي على الكّفار و املنافقني و ال جيوز لنا أن ندعو سوى ذلك , كّنا نتمّىن و أنا 

قبل أن تقع هذه املصيبة الكربى من ضرب العراق  قلتها صرحية و بعض إخواننا احلاضرين اآلن يذكرون معي جّيدا

من هؤالء املسّمون باحللفاء قلت إذا قامت احلرب بني العراق و األمريكان فيجب مقاتلة األمريكان يف صّف 

العراقّيني أّما إذا وقع القتال بني األمريكان و من معهم من املسلمني من جهة و العراقّيني من جهة أخرى فنحن 

أّما إذا استقّل األمريكان و  ( كونوا أحالس بيوتكم )باالعتزال و نورد ذه املناسبة قوله عليه الّسالم ننصح هنا 

الربيطان و من معهم من الكّفار مبقاتلة العراقّيني ففي هذه احلالة جيب علينا أن نناصر العراقّيني و ليس أن نصادر 

د أن أذّكر ببعض ما جاء يف بعض األشرطة ممّا يدّل على أّن حكومة العراقّيني ألّا حكومة بعثّية , وهنا أري

الّسياسة الّسعوديّة اآلن منحرفة كّلّيا عن الّسياسة الّشرعّية اإلسالمّية و أنا أذّكر ببعض الفتاوى مسعتها صادرة من 

حزب البعث  بعض العلماء األفاضل هناك كيف ارتضيتم ألنفسكم أن جتيزوا االستعانة بالكّفار بدعوى أّن خطر



يف العراق أخطر من الّصليبّيني , لو سّلمنا ذا جدال و العراقّيون أو البعث يف العراق ال يزال بعيدا عن البالد 

الّسعوديّة و الواقع أّن اخلطر الّصلييب حّل يف البالد الّسعوديّة لكّين أتعّجب كيف رضوا ألنفسهم أن جيمعوا ماذا 

احد بني جتويز االستعانة بالكّفار لدفع خطر حزب البعث أن حيّل يف البالد يقولون بني الّنقيضني يف آن و 

الّسعوديّة و هم من ناحية أخرى أن حيّل يف البالد الّسعوديّة حزب البعث الّسوري فما الفرق بني حزب البعث 

أليس يف هذا أّن السوري و البعث العراقي و العلماء يقولون الكفر مّلة واحدة و حزب البعث أيضا مّلة واحدة 

هؤالء اّلذين يسّخرون اإلعالم الّسعودي ليسّوغوا ضاللتهم الكربى أال و هي االستعانة بدول الكفر لرّد الكفر 

األكرب يف زعمهم و هو البعث العراقي فما باهلم استساغوا أن حيّلوا يف ديارهم البعث الّسوري, أنا أفهم من هذا 

تعيين بالّدولة الفالنّية و الّدولة الفالنّية و منها البعث الّسوري فقالت و وضعت  أّن األمريكان قالت للّسعوديّة اس

كلمة لّبيك يف موضع الكفر بدل أن يكون هناك يف تلك البالد لّبيك اللهّم لّبيك , هذا أمر عجيب و عجيب 

كاترة اّلذين يقولون أّن جّدا ما أدري كيف يغفلوا عن هذه احلقيقة املرّة أولئك األفاضل و بعض الّطّالب و الدّ 

الّشيخ ما يعرف الواقع هناك . طّيب أنتم عرفتم الواقع , هل عرفتم أّن البعث الّسوري نزل أرضكم أم ال ؟ فإن 

قلتم ال فمثلكم مثل الّنعامة و إن قلتم بلى فإذا كيف حتاربون البعث بالعث و الكفر بالكفر حسبكم ما مسعتم 

زاه اهللا خريا و ثّبتنا و إيّاه على كلمة احلّق فأنا أقول لك بارك اهللا فيك لتبقى على آنفا من كلمة الشيخ بن باز ج

شعورك و على عاطفتك اّليت تربطك باملسلمني يف كّل بالد الّدنيا و قد قلت أنا يف بعض األشرطة , هناك فرق 

ّرم باالستعانة بالكّفار يف سبيل من زاوية أخرى ال يفّكر فيها هؤالء اّلذين يزعمون أّن الّضرورة هي اّليت اضط

حماربة البعث العراقي , أنا أقول إّن البعث سواء كان يف العراق أو يف سوريّة أو يف أّي بلد آخر يكون بلدا 

إسالمّيا ال ميكن أن يكون حاكما أبد الّدهر ألّن الّشعب املسلم البّد أن يتغّلب على احلاكم الكافر يوما ما , 

كومة و شعبا هو كافر فهو حني حيتّل بلدا ما صلحا أو حربا فليست احلكومة فقط هي اّليت لكن األمريكان ح

ستبّث أفكارها و صليبّيتها بل و الّشعب معه كّله ألّن الّشعب و الّدولة يف ضاللة واحدة بينما احلزب البعثي يف 

عراقي فمن اخلطأ الفاحش جّدا جّدا أن سوريّة أو يف العراق فهو ال ميّثل الّشعب الّسوري و ال ميّثل الّشعب ال

يتصّور هؤالء املفتون بأّن الّسعودّيني اآلن يقاتلون شعبا كافرا و ليس شعبا كافرا فقط بل هو أكفر من الّصليبّيني 

اّلذين استعانوا م هذا تكفري للمسلمني و هم يعلمون خطر الّتكفري و جيهرون بذلك يف حماضرام و إذاعام و 

األسف الّشديد إّم يقولون ما ال يفعلون أو أساؤوا تطبيق ما يقولون فلم يفرّقوا بني احلاكم و احملكوم . لكن مع 

حنن نعلم يقينا أّن احلاكم الّسعودي غري احملكومني مهما قلنا أّن احلاكم الّسعودي خري من حّكام املسلمني لكن 

ناك مسلم موّحد على وجه األرض و خباّصة بالد مع ذلك له بعض احنرافات ال ميكن ألحد أن ينكرها هل ه



الّتوحيد هل فيهم من ينكر من أهل العلم و الفضل أّن انتشار الّصور للملوك الّسعودّيني و وضعها يف صدور 

االس أّن هذا ينايف الّتوحيد هل تتصّورون وجود أحد خيالف هناك نتصّور وجود مثل هؤالء ايزين لتعليق 

الد الّسوريّة و املصريّة و حنوها أّما علماء سعوديّون نشؤوا على الّتوحيد و ربّوا على الّتوحيد هم و ال الّصور يف الب

شّك يف قرارة نفوسهم ينكرون مظاهر شركّية تبدأ الّدولة الّسعوديّة اآلن بنشرها  بني الّشعوب كّلها فضال عن 

قّل بقلوم على املرتبة الثّالثة اّليت ال ذرّة إميان بعدها كما الّشعب الّسعودي فهذه خمالفة , لكّنهم ينكروا على األ

هو يف احلديث الّصحيح , فإذا كما يوجد يف الّشعب الّسعودي أفراد ينكرون بعض تصرّفات احلّكام ملخالفتها 

على بعض  لّشريعة اإلسالم فكذلك يوجد يف الّشعوب األخرى ينكرون تارة بالقلب و تارة بالقول و تارة بالّثورة

  . ...احلّكام اّلذين حيكمون بغري ما أنزل اهللا فكيف جيوز أن نلحقهم حبكومام و نطلق لفظة الكفر عليهم 


